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Tancament de l’espai de les instal·lacions del C Tenis Ribes i millora dels

IMPORT :

31.100 €

El Club de Tennis Ribes, concessionari de les instal·lacions esportives municipals de les pistes de tennis
Ribes, ha presentat la proposta al pressupostos participatius 2018, de fer el tancament de tot el recinte
de les instal·lacions amb una tanca metàl·lica de malla. També proposa construir uns esglaons o rampa
per millorar l’accés a la pista de pàdel i la pista 4 de tennis. També proposa l’arranjament d’un mur
trencat per les arrels dels arbres xiprers i posar una barana per eliminar el perill d’alçada.

Ho justifiquen, en primer terme fer el tancament del carrer Blades per un tema de seguretat, el carrer no
disposa llum i hi ha un gran desnivell. Un altre risc que esmenen és tenir tot el recinte obert, quan fan
activitats amb els infants, i argumenten que els pares dels alumnes de l’escola de tennis, troben molt
necessari aquest tancament. També expliquen que el fet que estigui obert, es troben el seu recinte amb
deixalles i excrements de gossos i gats. I també argumenten que evitarien actes vandàlics.
L’arranjament de la paret la troben necessària per evitar la caiguda i millorar l’accessibilitat i la vigilància
d’aquest espais. Esmen que totes les instal·lacions esportives municipals disposen de tanques del
perímetre i sol·liciten que les instal·lacions del tennis també ho estiguin.

Es considera que el projecte és apte tenint en compte tots els criteris establerts següents:







Legalitat, perquè dona resposta a una necessitat concreta.
Competències, perquè el municipi exerceix competències pròpies en promoció i
desenvolupament de la pràctica de l’activitat física i esportiva i ampliar i modificar i planificar la
xarxa d’instal·lacions esportives.
Econòmic, perquè s’ajusta al límit de 100.000,00 € de presentació de les propostes.
Viabilitat tècnica, perquè és una proposta relacionada amb un projecte concret i és una inversió.
Sostenibilitat, perquè té una durada concreta i no condiciona exercicis futurs.
No exclusió social, perquè no incorpora elements que provoquin l’exclusió social.

És per tot això que la Comissió considera apta la proposta presentada.
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